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Multifunktionsfarvelaserprodukt

Lexmark XS950 serien
Mere alsidig. Mere arbejdsom. Imponerer med farverne.

Color

Farver Touchskærm Kopiering Scanning Fax Løsninger A3 (11x17) Op til 
55 sider 
pr. minut

Dupleks Netværk

Den viste model har ekstra indstillinger/muligheder

Dette er udstyr i FCC's Klasse A. Er ikke beregnet til brug i boligkvarterer eller hjemmet.
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Lexmark, der opstod fra IBM og blev grundlagt i 1991 i 

Lexington, Kentucky, er en af de få amerikanske virksomheder, 

der selv ejer, udvikler og markedsfører inkjet-, laser- og 

farvelaserudskrivningsteknologier. Lexmark er klar til at 

overholde sit løfte om at fremstille kvalitetsbaserede, 

pålidelige produkter langt ind i fremtiden.

Gør et varigt indtryk med prisbelønnede farver

De dokumenter, du udskriver, definerer et vigtigt image 

– nemlig dit. Derfor hjælper Lexmarks MFP farveenheder 

virksomheder med at blive mere produktive og skille sig ud 

fra konkurrenterne med livagtige farver. Med mulighed for 

at udskrive farver i professionel kvalitet i virksomheden kan 

du straks foretage ændringer og spare penge ved stort set 

at eliminere behovet for at outsource udskriftsjob. Lexmark 

tilbyder også en række farveadgangs- og kontrolværktøjer, 

så du kan styre omkostningerne.

Miljøansvarlighed

Alle vinder, når du udskriver ansvarligt – din forretning, dit 

budget og miljøet. Lexmarks prisbelønnede produkter er 

designet med tanke på brugervenlighed, udskrivning i høj 

kvalitet og pålidelig ydeevne, med innovative funktioner, 

der hjælper dig med at minimere antallet af tonerkassetter, 

du bruger i printerens levetid, og med at spare papir og 

energi. Det er vores mål at designe, sammensætte og levere 

innovative produkter og løsninger på en miljømæssigt 

forsvarlig måde.

Lexmark Cartridge Collection Program er aktivt over 

hele verden og tilbyder en række metoder til gratis at 

returnere tomme tonerkassetter til Lexmark eller vores 

indsamlingspartnere. Vores mål: At gøre det nemt at gøre 

det rigtige.

Miljøbeskyttelse er et fælles anliggende

Via vores arbejde med branchegrupper er Lexmark med 

til at styre udarbejdelsen af standarder og vejledende 

principper for miljømæssig bæredygtighed.

Vi er medlem af følgende:

 } AeA Europe

 } American National Standards Institute (ANSI)

 } Ecma International

 } Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

 } European Information & Communications Technology 

Industry Association (EICTA)

 } Information Technology Industry Council (ITI)

 } Environmental Leadership Council

lexmark.dk
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Prisgunstig farveudskrivning

Lexmark XS950 Family leverer A3 multifunktionsfarveydelse 

i høj kvalitet i et prisgunstigt og kompakt design. Oplev 

fordelene ved livagtig udskrivning i professionel kvalitet 

på en lang række medier, så du kan foretage mere 

farveudskrivning internt.

 } PANTONE.® kalibrering giver ensartede farvetoner

 } Navngiven farveerstatning til nem farvematchning.

 } Understøtter SRA 3 medieformatet (320 x 450 mm).

 } Lexmark Color Care teknologi til administration af 

farveforbrug og styring af omkostninger.

Nemt og intuitivt

Lexmark XS950 Family er designet til nem betjening 

og vedligeholdelse.

 } Ekstra stor, navigationsvenlig farvetouchskærm på 25,9 cm 

leverer hørbar og mærkbar feedback, der gør det intuitivt at 

udføre opgaverne.

 } Funktioner til forhåndsvisning ved udskrivning eller 

scanning bruges til at vælge dokumenter eller specifikke 

sider i et dokument.

 } Mulighed for at ændre indstillinger som f.eks. dupleks 

på enheden.

 } Robuste tilslutningsmuligheder sikrer nem integration i 

næsten alle netværksmiljøer.

 } Slumreknap og dvaletilstand 

reducerer energiomkostningerne.

 } Device Management software er tilgængelig

Virksomhedsproduktivitet

Lexmark XS950 Family kombinerer højtydende 

udskrivning, kopiering, scanning og faxning med 

tidsbesparende løsningsprogrammer, der gør dig 

mere produktiv.

 } Udskrivnings- og kopieringshastigheder på op til 55 

sider pr. minut.

 } Avancerede kopifunktioner omfatter muligheden for 

at afbryde lange udskrivningsforløb, så du får en 

hurtig kopi og kan godkende det første kopisæt, før du 

fuldfører dit kopijob.

 } Scan til flere destinationer inklusive scan to e-mail, scan 

to FTP, scan to fax, scan to netværk med mere.

 } Forudinstallerede programmer skaber øget effektivitet, 

og Lexmark Embedded Solutions

 } Framework udvider enhedens funktioner yderligere.

lexmark.dk
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Følgende er nogle få af Lexmarks løsninger, som 
er tilgængelige via de autoriserede Lexmark 
Business Solutions forhandlere:

Showroom

Vis et rullende diasshow, der kan tilpasses, 
på farvetouchskærmen for at fremme din 
forretning eller dine produkter eller for at 
kommunikere vigtige meddelelser til dine 
kunder eller medarbejdere.

Card Copy

Spar tid og arbejde ved kopiering af 
identitetskort, licenser og forsikringskort 
ved automatisk at scanne, forstørre og 
kopiere begge sider af et tosidet kort over 
på en side af et ark papir.

Background and Idle Screen

Skift baggrunden for touchskærmen til 
dit virksomhedslogo, tilpassede billeder, 
en entydig meddelelse eller vælg mellem 
forudindlæste skærme.

Følgende er løsninger, der leveres forudindlæst på 
XS950 Family:

Forms and Favorites

Slip for det spild og den ineffektivitet, der 
er forbundet med fortrykte formularer. 
Gem formularer, der ofte udskrives, 
marketingmaterialer eller andre 
dokumenter online, og udskriv dem efter 
behov.

Scan to Network

Scan et trykt dokument, og diriger billedet 
til en af de 100 foruddefinerede personlige 
eller offentligt delte netværksmapper.

Spar tid og penge gennem løsninger

Begræns unødvendig udskrivning og gør arbejdsprocesser 

enklere med Lexmarks løsninger. XS950 Family er udstyret 

med Lexmark embedded Solutions Framework (eSF) – vores 

platform der gør det muligt for dig at føje en lang række 

softwareprogrammer direkte til enheden. Løsningerne er 

designet med din produktivitet i tankerne, så du kan strømline 

– eller ligefrem fjerne – papirintense forretningsprocesser.

Det rette touch

Lexmark e-Task farvetouchskærm er et vigtigt adgangspunkt 

til din enhed. Det ekstra store interface på 25,9 cm, der 

kan tilpasses, gør det muligt at se miniaturevisninger af 

dokumenter inden udskrivning samt ændre indstillinger 

for udskriftsjob på enheden. Du kan også få vist, vælge og 

udskrive specifikke sider i et dokument direkte fra enhedens 

touchskærm. Den brugervenlige, intuitive navigation sikrer 

hurtig adgang til funktioner og genveje.

Multifunktionsfarvelaserprodukt
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Udskrifter i professionel kvalitet 
er kun en del af historien

Vores ekspertise i branchen betyder, at du kan generere 

effektivitet og øge produktiviteten i forbindelse med 

forretningsprocesser for at få det forspring, du har brug 

for. Lexmarks teknologiløsninger er skræddersyede til 

dit forretningsmiljø – til stedet, hvor erhvervsmæssige 

interaktioner sker og beslutninger tages.

Giv medarbejderne mulighed for at yde deres bedste med 

løsninger til arbejdsgange, der optimerer arbejdsprocesserne, 

registrerer vigtige data og leverer oplysninger på det rette 

sted, på det rette tidspunkt og i det rette format.

Kontakt din Lexmark Business Solutions forhandler for at 

høre mere om vertikale løsninger*. Løsninger tilpasses via 

din forhandler.

Lexmarks standardsikkerhedsfunktioner 
til dit netværk, dine data og enheder

Udskriftssikkerhed har aldrig været vigtigere for 

virksomheder i alle størrelser. Lexmarks sikkerhedsfunktioner 

omfatter Device Management, Device Hardening og Device 

Operation. Stærk sikkerhed med flere lag er indbygget.

Device Management værktøjer omfatter administrativ 

adgang og adgangskoder, HTTPS, SNMPv3, IP-sikkerhed 

(IPSec) og 802.1x-understøttelse til fjernovervågning og 

-administration af enhedsanvendelse.

Device Hardening omfatter portfiltrering, TCP-

forbindelsesfiltrering, harddiskkryptering, 

harddisksletning og digitalt signerede 

firmwareopdateringer, der forbedrer sikkerheden for 

enhedens  netværksinterface.

Device Operation anvender brugergodkendelse, 

adressebogsopslag via LDAP over SSL og enhedslockout 

til beskyttelse af brugeroplysninger.

Lexmark har vist sin styrke og førende position 
med hensyn til sikkerheden således:

 } Har dannet og ledet den gruppe, der udarbejdede IEEE 

2600-standarderne for sikkerhed på printerenheder.

 } Blev den første producent af printerenheder, der indtog 

en holistisk tilgang til NIAP (National Information 

Assurance Partnership) Common Criteria evaluering.

* Valgfri software tilgængelig. Der kan pålægges licensgebyrer.

Multifunktionsfarvelaserprodukt
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1. 2.

5. 6.4.

3.

Intuitiv farvetouchskærm

Den ekstra store farvetouchskærm på 
25,9 cm giver dig mulighed for at betjene 
din MFP nemt og uden problemer via 
intuitiv navigation, nem adgang til 
arbejdsgangsløsninger og genveje.

Lexmarks løsninger

Reducer unødvendig udskrivning og 
gør arbejdsprocesserne enklere med 
programløsninger, der er forudinstalleret på 
din enhed. Vælg ekstra Lexmark løsninger, der 
passer til dine helt særlige arbejdsgange.

Uovertruffen mediehåndtering

Ultrapålidelig papirindføring giver dig 
mulighed for at ilægge op til seks forskellige 
typer medier, understøtte SRA 3 medier (320 x 
450 mm) og medievægt på op til 300 g/m2.

Fleksibel inputkapacitet

Vælg den konfiguration, som bedst passer til 
dine behov, op til 5.140 ark.

Direkte USB

USB-porten på forsiden giver mulighed for 
praktisk forhåndsvisning, udskrivning og 
scanning på stedet og er kompatibel med 
mange billedfilformater, der kan udskrives.

Multifunktionsfarvelaserprodukt
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Lexmark XS955de MFP farveenhed med valgfri efterbehandler 
til brochurer og arkføder med høj kapacitet til 2.000 ark.
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Standard
Valgfri

Multifunktionsfarvelaserprodukt

Efterbehandler til brochurer

25,9 cm (10,2") touchskærm

Udskriftsbakke til 500 ark

MP (Multi Purpose) arkføder til 
100 ark

Efterbehandler til 3.500 ark

Tandempapirmagasin til 2.520 ark

Arkføder med høj kapacitet til 
2.000 ark

Modul til 3 x 520 ark

520 arks papirmagasin

Papirmagasin til 520 ark

Stregtegningen viser den almindelige 
opsætning, der kan være forskellig fra model 
til model.
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Produktspecifikationer Lexmark XS950de Lexmark XS955de
Udskrivning

Display Lexmark e-Task 10” (25 cm) farvetouchskærm i høj kvalitet

Udskriftshastighed: Op til Sort: 45 sider/min / Farve: 40 sider/min Sort: 55 sider/min / Farve: 50 sider/min

Tid indtil første side Sort: 5.5 sekunder / Farve: 7.7 sekunder Sort: 5.0 sekunder / Farve: 7.2 sekunder

Printopløsning Sort: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi / Farve: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel Standard: 1024 MB / Maksimum: 2048 MB Standard: 2048 MB / Maksimum: 2048 MB

Harddisk Inkluderet i konfiguration

Anbefalet volumen pr. måned2 5000 - 33000 Sider

Maks. månedlig belastning 
(Duty Cycle): Op til3 200000 sider/måned 250000 sider/måned

Kopiering

Kopieringshastighed: Op til Sort: 45 sider/min. / Farve: 40 sider/min. Sort: 55 sider/min. / Farve: 50 sider/min.

Tid indtil første kopi Sort: 7.1 sekunder / Farve: 10.4 sekunder Sort: 6.4 sekunder / Farve: 9.9 sekunder

Scan

Scanner type / ADF Scan Flatbed scanner med ADF / RADF (omvendt dupleks)

A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til Sort: 38 / 37 sider/ min. / Farve: 38 / 37 sider/ min.

A4/Letter Scanningshastighed: Op til Sort: 68 / 70 sider/ min. / Farve: 53 / 53 sider/ min. Sort: 68 / 70 sider/ min. / Farve: 52 / 52 sider/ min.

Faxing

Modemhastighed 33.6 Kbps

Tilbehør

Forbrugsstoffer1 32.000 sider sort tonerkassette, 22.000 sider farve tonerkassetter

Photoconductorens beregnede ydelse: Op til4 115000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning

Kassette(r) leveres med produkt5 16.000 sider sort tonerkassette (starter), 11.000 sider farve tonerkassetter (starter)

Papirhåndtering

Papirhåndtering standard: Integreret papirmagasin til 520 ark, MP arkføder til 100 ark, Integreret 2-sidet dupleksudskrivning, Udskriftsbakke til 500 ark

Papirhåndtering (Ekstra tilbehør) Papirmagasin til 520 ark Stand, Tandempapirmagasin til 2520 ark, Hæftet Finisher, 3 x Papirmagasin til 520 
ark stand, Finisher til 3500 ark, Højkapacitets papirmagasin til 2000 ark, Papirmagasin til bannere

Papirinput kapacitet: Op til Standard: 620 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 5140 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Papiroutput kapacitet: Op til Standard: 500 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir / Maksimum: 3750 sider med 20 lb eller 75 g/m2 tykt papir

Understøttede medietyper Se Card Stock & Label Guide., Transparenter, Almindeligt papir, Etiketter, Glossy papir, Konvolutter, Karton

Understøttede mediestørrelser A6, Oficio, Super Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, 
Folio, Executive, DL Konvolut, C5 Konvolut, A5, A4, A3, 7 3/4 Konvolut, 10 Konvolut

Generelt

Standard tilslutning Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Bagpå USB 2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), Foran USB 
2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret (Type B)

Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør) 
/ Lokale porte (Ekstra tilbehør)

Intern MarkNet™ N8250 802.11b/g/n trådløs, Intern MarkNet™ N8130 Fiber Fast 
Ethernet / Intern 1284-B Bidirectional Parallel, Intern seriel RS-232C

Lydniveau ved i brug Udskrivning: 52 dBA / Kopiering: 55 dBA / Scanning: 55 dBA Udskrivning: 53 dBA / Kopiering: 55 dBA / Scanning: 54 dBA

Påkrævet driftsmiljø Fugtighed: 15 til 85% Relativ fugtighed, Temperatur: 10 til 32°C, Højde: 0-2.500 meter

Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt 762 x 640 x 685 mm / 116.0 kg

© 2015 Lexmark og Lexmark logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. 
ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA.

AirPrint og AirPrint logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
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Dette er udstyr i Klasse A i henhold til FCC regulativerne og EN 55022/EN 55032 standarder for emissioner. Dette udstyr er ikke beregnet til brug i 

boligkvarterer eller hjemmet pga. mulig interferens med radiokommunikation.

1 Yield ved dækning på ca. 5% pr. farve 2Anbefalet månedlig sidevolumen er et sideantal, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal 
sider, som en kunde planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne sideantal for allerbedste ydelse, baseret på 
faktorer som: intervaller for udskiftning af tilbehør, intervaller for ilægning af papir, hastighed og typisk kundeanvendelse. 3”Maximum Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number 
of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 4Den faktiske ydelse 
kan variere ud fra andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og indfødningsretning, tonerdækning, bakkenkilde, procentdel kun sortudskrivning og gennemsnitlig kompleksitet for 
udskriftsjobbene. 5Gennemsnitlig fortløbende sort eller sammensat CMY erklæret kassetteydelse op til dette antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798.


